
CRUZEIRO  

CARIBE SUL + 
CARTAGENA  
GRUPO C/GUIA DESDE PORTO ALEGRE/RS 

 

CRUZEIRO NO CARIBE A BORDO DO NAVIO 
MONARCH PELAS ANTILHAS E SUL DO CARIBE 
VISITANDO:  

CARTAGENA DAS ÍNDIAS – COLÔMBIA, ILHAS 
DE CURAÇAO, BONAIRE, ARUBA E COLÓN-
PANAMÁ. 

 

12/03 a 22/03/2020 - 11 dias 

 

AÉREO + TERRESTRE + CRUZEIRO + GUIA DESDE 
POA/RS 

 

AS ANTILHAS HOLANDESAS E CARIBE SUL » Com o 
cruzeiro Antilhas e Caribe Sul você irá descobrir por 
que esta zona da América é considerada como um 
paraíso na terra.  

A sua viagem começa e termina no porto continental 
de Cartagena das Índias na Colômbia, também 



conhecida como La Heroica e é a baía mais bonita 
das Américas, por sua beleza e estratégica 
localização fazem dela um atrativo para os visitantes 
e uma fundamental zona portuária. Cartagena 
oferece uma mistura fascinante na arquitetura: 
muralhas, baluartes, fortalezas e estruturas militares 
e ao mesmo tempo é uma cidade romântica por 
excelência e, durante 8 dias, irá também viajar, 
navegando e parando nas ilhas das Antilhas 
holandesas de Curaçao, (Kralendijk) Bonaire, Aruba e 
no porto continental de Colón - Panamá com todas as 
refeições incluídas, e bebidas limitadas dentro do 
pacote. 

 

- - 

 

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO » 

12/03/20 (1° Dia, Quinta) PORTO ALEGRE / 
CONEXÕES / CARTAGENA-COLÔMBIA (AÉREO): Às 
04h00 apresentação no Aeroporto Salgado Filho para 
embarque com destino a Cartagena, com escala e 
troca de avião em Lima (Peru) e Bogotá (Colômbia). 
Na chegada no aeroporto internacional Rafael Nuñez 
de Cartagena, recepção e traslado ao hotel. Restante 
do tempo livre. Sugerimos à tardinha ou início da 
noite uma visita ao centro histórico da cidade onde 
você pode fazer um passeio de carruagem ou nas 
Chivas (jardineiras turísticas decoradas com cores 



chamativas movidas à música, com um bar que 
oferece bebidas nacionais e comidas típicas). 
Hospedagem. 

 

13/03/20 (2° Dia, Sexta) CARTAGENA / DIA 
LIVRE: Café da manhã no hotel e dia livre para 
atividades pessoais. Sugerimos como opcional 
excursão às ILHAS DE ROSÁRIO (U$ 90,00 aprox. 
para a partir de 20 pessoas) que se trata de uma 
navegação em lancha rápida ida e volta até a Ilha do 
Rosário, com permanência na Ilha por algumas horas 
e almoço incluído (sem bebidas). Como dica 
importante, comentamos que é um verdadeiro prazer 
percorrer em carruagem a Cidade Amuralhada e 
observar suas casas coloniais. Cada rua tem sua 
própria história. É impossível deixar de visitar lugares 
como O Palácio da Inquisição ou monumentos como a 
Torre do Relógio e o Castelo de San Felipe de Barajas 
e como encerramento da passagem por Cartagena, 
quem não aproveitou no dia da chegada, não deixe 
de lado o passeio opcional em transporte turístico 
chamado de “CHIVAS”, bem colorido e 
superanimado, com bebidas e músicas típicas da 
Colômbia e do Caribe. Hospedagem. 

 

14/03/20 (3° Dia, Sábado) CARTAGENA - CITY TOUR 
/ PORTO DE CRUZEIROS PARA INÍCIO DO CRUZEIRO 
DE 7 NOITES COM ALL INCLUSIVE:Café da manhã no 
hotel, desocupação do hotel, malas no ônibus e início 



de uma excursão panorâmica com algumas paradas 
pela cidade de Cartagena de Indias. Durante o 
circuito você passará pela área moderna de 
Bocagrande e o bairro de manga, onde você pode ver 
casas antigas desde o início do século XX. Então você 
visitará (ingresso incluído) o Castelo de San Felipe de 
Barajas, com o qual os espanhóis procuraram se 
defender de ataques dos ingleses no século XVII. 
Continuamos com um curto passeio pelo centro 
histórico desta bela cidade visitando a Igreja San 
Pedro Claver, onde os restos mortais do Santo que 
tem o mesmo nome estão localizados, fim do passeio 
em torno das 11h30. Retorno ou ida diretamente ao 
porto de Cruzeiros de Cartagena, considerando que 
neste dia terá 4 cruzeiros chegando e saindo, a fim 
de iniciarmos, oportunamente, os procedimentos 
para embarque no navio Monarch. Partida do navio 
às 19h00. Recomendamos que deixem na mochila de 
mão uma roupa de banho para poder aproveitar a 
infraestrutura do navio após o embarque, visto que 
as malas são entregues na cabine somente à noite 
(meia noite em diante). Jantar no navio incluído e 
primeira noite de hospedagem com a embarcação em 
deslocamento. 

 

15/03/20 (4° Dia, Domingo) NAVEGAÇÃO: Aproveite 
para desfrutar do exclusivo sistema all inclusive e da 
infraestrutura e serviços que o navio oferece 
(solarium, piscinas, jacuzzis, sport zone, fitness 
center, parede de escalada, lounges, cassino, 



biblioteca, lojas Duty Free). O Cruzeiro disponibiliza 
entretenimentos para todas as idades, com um 
programa repleto de atividades diárias (consultem a 
programação diária sempre disponibilizadas na sua 
cabine). Uma vasta gama de opções da gastronomia 
no restaurante, com horário marcado. Espetáculos 
teatrais ao estilo Broadway à noite e discoteca com 
música eletrônica. Pernoite em cabine, conforme sua 
escolha, navegando com destino a Curaçao. 

 

16/03/20 (5° Dia, Segunda) CHEGADA A 
CURAÇAO: Às 08h00 chegada no porto de Curaçao, 
café da manhã a bordo e posteriormente 
desembarque para aproveitar a cidade ou as praias 
por conta ou poderão contratar um passeio (não 
incluído) com transporte e guia local, com diferentes 
opções de passeios que sempre são oferecidas no dia 
ou no transcorrer do dia anterior. O Cruzeiro além da 
infraestrutura e serviços que possui, disponibiliza 
entretenimentos para todas as idades, com um 
programa repleto de atividades diárias (consultem a 
programação diária sempre disponibilizadas na sua 
cabine). Uma vasta gama de opções da gastronomia 
no restaurante. Almoço e jantar incluído. Às 19h00 
partida do porto de Curaçao com destino ao porto de 
Bonaire. Pernoite em cabine, conforme sua escolha, 
navegando em alto mar. 

 



17/03/20 (6° Dia, Terça) CHEGADA A (KRALENDIJK) 
BONAIRE: Às 08h00 chegada no porto de Kralendijk 
(Bonaire), café da manhã a bordo e posteriormente 
desembarque para aproveitar a cidade ou as praias 
por conta ou poderão contratar um passeio (não 
incluído) com transporte e guia local, com diferentes 
opções de passeios que sempre são oferecidas no dia 
ou no transcorrer do dia anterior. O Cruzeiro além da 
infraestrutura e serviços que possui, disponibiliza 
entretenimentos para todas as idades, com um 
programa repleto de atividades diárias (consultem a 
programação diária sempre disponibilizadas na sua 
cabine). Uma vasta gama de opções da gastronomia 
no restaurante. Almoço e jantar incluído. Às 18h00 
partida do porto de Curaçao com destino ao porto de 
Aruba, pernoite em cabine navegando em alto mar. 

 

18/03/20 (7° Dia, Quarta) CHEGADA A 
(ORANJESTAD) ARUBA: Às 07h30 chegada no porto 
de Aruba, café da manhã a bordo e posteriormente 
desembarque para aproveitar a cidade ou as praias 
por conta ou poderão contratar um passeio (não 
incluído) com transporte e guia local, com diferentes 
opções de passeios que sempre são oferecidas no dia 
ou no transcorrer do dia anterior. O Cruzeiro além da 
infraestrutura e serviços que possui, disponibiliza 
entretenimentos para todas as idades, com um 
programa repleto de atividades diárias (consultem a 
programação diária sempre disponibilizadas na sua 
cabine). Uma vasta gama de opções da gastronomia 



no restaurante. Almoço e jantar incluído. Às 15h30 
partida do porto de Aruba navegando em alto mar, 
pernoite em cabine navegando em alto mar. 

 

19/03/20 (8° Dia, Quinta) NAVEGAÇÃO: Aproveite 
para desfrutar do exclusivo sistema all inclusive e da 
infraestrutura e serviços que o navio oferece 
(solarium, piscinas, jacuzzis, sport zone, fitness 
center, parede de escalada, lounges, cassino, 
biblioteca, lojas Duty Free). O Cruzeiro disponibiliza 
entretenimentos para todas as idades, com um 
programa repleto de atividades diárias (consultem a 
programação diária sempre disponibilizadas na sua 
cabine). Uma vasta gama de opções da gastronomia 
no restaurante, com horário marcado. Espetáculos 
teatrais ao estilo Broadway à noite e discoteca com 
música eletrônica. Pernoite em cabine, conforme sua 
escolha, navegando com destino a Colon - Panamá. 

 

20/03/20 (9° Dia, Sexta) CHEGADA A COLON - 
PANAMÁ: Às 07h00 chegada no porto de Colon, café 
da manhã a bordo e posteriormente desembarque 
para aproveitar a cidade que é uma Zona Franca 
(compras sem impostos), por conta ou poderão 
contratar um passeio (não incluído) com transporte e 
guia local, com diferentes opções de passeios que 
sempre são oferecidas no dia ou no transcorrer do dia 
anterior. O Cruzeiro além da infraestrutura e serviços 
que possui, disponibiliza entretimentos para todas as 



idades, com um programa repleto de atividades 
diárias (consultem a programação diária sempre 
disponibilizadas na sua cabine). Uma vasta gama de 
opções da gastronomia no restaurante. Almoço e 
jantar incluído. Às 14h30 partida do porto de Colon 
navegando com destino a Cartagena - CO. Pernoite 
em cabine, conforme sua escolha, navegando em alto 
mar. 

 

21/03/20 (10° Dia, Sábado) CHEGADA A 
CARTAGENA-CO + VIAGEM AÉREA DE RETORNO A 
PORTO ALEGRE COM CONEXÕES (AÉREO): Às 09h30 
chegada no porto de Cartagena, café da manhã a 
bordo e posteriormente desembarque final ou final do 
Cruzeiro. Entrega das malas, e torno da meia noite, e 
a partir das 07h30 desocupação das cabines, 
aguardando o turno de saída do barco, recolher as 
malas, aduana, migração e no desembarque estará 
aguardando o seu agente local para trasladá-lo ao 
Aeroporto de Cartagena, para viagem aérea de 
retorno a Porto Alegre, parte aérea, conforme quadro 
de voos confirmados, saída de Cartagena as 14h32, 
escala e troca de aeronave em Bogotá-CO e Lima-PE, 
de onde parte a Porto Alegre às 22h50 e chegando 
em torno das 05h35. Pernoite e refeições a bordo. 

 

22/03/20 (11° Dia, Domingo) CHEGADA A PORTO 
ALEGRE: em torno das 05h35 chegada ao Aeroporto 
Internacional de Porto Alegre/RS, recolher as malas, 



passar por migração, aduana e no desembarque 
estará aguardando o responsável pelo seu transporte 
para trasladá-lo ate sua cidade de Origem no interior 
do RS. Passageiros de POA/RS e arredores, não tem 
a inclusão de traslados até os seus domicílios. FIM 
DOS SERVIÇOS. 

 

ITINERÁRIO DO CRUZEIRO ANTILHAS E SUL DO 
CARIBE - SAINDO DE CARTAGENA » 
Dia 1 Cartagena (Colômbia) 15:00 h Embarque 19:00 
h 
Dia 2 Navegação -- -- 
Dia 3 Curaçao 08:00 h 19:00 h 
Dia 4 Kralendijk (Bonaire) 08:00 h 18:00 h 
Dia 5 Aruba 07:30 h 15:30 h 
Dia 6 Navegação -- -- 
Dia 7 Colon (Panamá) 07:00 h 14:30 h 
Dia 8 Cartagena (Colômbia) 09:30 h 

 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE - SERVIÇOS 
INCLUÍDOS » 
Tíquete aéreo da ida, voo regular e na classe 
econômica da AVIANCA - 
POA/LIMA/BOGOTA/CARTAGENA com taxas e 
impostos. 
Tíquete aérea da volta, voo regular e na classe 
econômica da AVIANCA - 
CARTAGENA/BOGOTÁ/LIMA/POA com taxas e 
impostos. 



Traslado privativo com assistência de guia em 
espanhol ou português em ônibus panorâmico de 
turismo do Aeroporto ao Hotel. 
Traslado privativo com assistência de guia em 
espanhol ou português em ônibus panorâmico de 
turismo do Hotel ao Porto de Cartagena. 
Traslado privativo com assistência de guia em 
espanhol ou português em ônibus panorâmico de 
turismo do Porto ao Aeroporto. 
02 noites de hospedagem em hotel 4* de Cartagena 
das Índias em apto duplo ou single standard com 
café da manhã e taxas. 
City tour com transporte e guia local para visitar os 
principais pontos turísticos de Cartagena, com o 
Convento de La Popa e Castillo San Felipe. 
07 noites de hospedagem em cabine externa e 
interna (conforme escolha) no cruzeiro no Navio 
MONARCH. 
•Cruzeiro no itinerário e alojamento na categoria 
escolhida, conforme acima. 
•Taxas portuárias e taxas de serviço e administração. 
•REGIME TUDO INCLUÍDO que consiste em café da 
manhã, almoço e jantar nos restaurantes designados 
a bordo (jantar conforme horário atribuído), acesso 
ao serviço buffet. São incluídas todas as bebidas 
como água, sucos, café, chá, refrigerantes e pacote 
de bebidas alcoólicas de principais marcas. 
•Acesso e utilização de instalações. 
•Participação de todos os programas de animação, 
atividades, espetáculos e shows. 
•Acesso a todos os salões e bares. 
•Música ao vivo e Discoteca. 



•Fitness Center, todas as piscinas, jacuzzis, solarium 
e biblioteca. 
•Instalações, clubes e entretenimento para crianças e 
jovens. 
Cartão de assistência de viagem internacional plano 
CRUZEIRO AMÉRICAS com cobertura a definir. 
Kit da Operadora contendo bolsa pequena de viagem, 
bolsa porta-documentos, nécessaire, etiquetas. 
Guia acompanhante em todo o trajeto da viagem. 

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE - SERVIÇOS 
NÃO INCLUÍDOS » 
• Vistos e/ou taxas governamentais de entrada e 
saída a qualquer dos países incluídos no itinerário, 
que serão pagos diretamente pelo passageiro no caso 
de ser requerido pelas autoridades locais, taxas 
turísticas por alojamento. 
• Excesso de bagagem e Compras nas lojas Duty 
Free 
• Almoços e jantares em determinados restaurantes, 
água engarrafada e sucos naturais. 
• Certificados de vacinação e Serviço médico. 
• Carta de bebidas Premium, consumo de bebidas em 
bares denominados Premium e pacotes opcionais 
(Excursões). 
• Internet, Wi-fi nas zonas reservadas, chamadas 
telefónicas e mensagens de texto. 
• Minibar, serviço de quartos 24 horas, serviço de 
ama, serviço de lavandaria e passagem a ferro. 
• Em geral, qualquer outro serviço que conste 
expressamente como opcional ou extra, ou que não 
tenha sido contratado. 



• Despesas extras no hotel, gorjetas para maleteiros, 
lavanderias, ingressos em pontos turísticos, museus, 
sitios arqueológicos; 
• Entradas, taxas ou ingressos pagas localmente 
(novas disposições do governo nacional, municipal, 
se houver). 
• Pernoites adicionais fora do estipulado no programa 
e parte aérea na classe executiva ou primeira classe, 
bem como poltronas premium. 

 

INVESTIMENTO OU VALOR POR PESSOA (AEREO + 
TERRESTRE + CRUZEIRO = PACOTE COMPLETO) » 
APTO DUPLO / CABINE INTERNA STD : R$ 
8.790,00 c/taxas de embarque aeroportuárias, 
portuárias, de serviço e administração (exceto 
gorjetas) 
APTO SINGLE / CABINE INTERNA STD: R$ 
11.990,00 c/taxas de embarque aeroportuárias, 
portuárias, de serviço e administração (exceto 
gorjetas) 

APTO DUPLO / CABINE EXTERNA STD : R$ 
9.490,00 c/taxas de embarque aeroportuárias, 
portuárias, de serviço e administração (exceto 
gorjetas) 
APTO SINGLE / CABINE EXTERNA STD: R$ 
12.790,00 c/taxas de embarque aeroportuárias, 
portuárias, de serviço e administração (exceto 
gorjetas) 
Bebê (CHD) de 00 a 02 anos paga somente taxas de 
embarque, de emissão e deverá viajar no colo dos 



pais (consultem valores). 
Criança (CHD) de 02 a 10 anos paga 80% do valor 
em DUPLO e deverá se hospedar como 3ª pessoa 
com 2 adultos que paga integral. 
Criança acima de 10 anos deverá pagar o valor 
integral e poderá se hospedar em apto duplo ou triplo 
com 1 ou 2 adultos. 
Apto / Cabine Triplo/a será com 2 camas de solteiro 
ou 1 cama de casal MAIS 1 cama de armar/montar 
ou sofá-cama, no cruzeiro 1 beliche +1 cama 

 

FORMAS DE PAGAMENTO » 
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 4% sobre o valor do 
pacote, podendo pagar 50% no ato com taxas + 50% 
a 30 dias. 
Opção 2 - CHEQUE: Entrada de 20% com cheque ou 
dinheiro e saldo em até 9X nos cheques pré-datados 
de residentes no RS. 
Opção 3 - CARTÃO CRÉDITO: Entrada de 30% com 
cheque/dinheiro e saldo em até 4X nos Cartões 
VISA/MASTER/OUTROS (consultem). 
Opção 4 - BOLETO: Entrada de 30% + taxas com 
cheque ou dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar 
quitados antes da viagem. 
OBS.: Valor por pessoa convertido de USD - Dólar 
norte-americano para Reais (R$) conforme média do 
câmbio oficial atual e média do futuro, ele está 
sujeito à alteração, sem prévio aviso, de acordo a 
variação cambial, respeitando qualquer negociação 
em andamento ou reserva prévia. 



 

CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE » 
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com 
os dados completos. 
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com 
as condições gerais em duas vias. 
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do 
passaporte do passageiro responsável e dos 
acompanhantes. 
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias 
frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de 
autorização de débito assinada. 
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados 
ou boleto, serão necessários assinar uma ficha 
especial de parcelamento em duas vias. 
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de 
acordo com nossas condições gerais – contrato de 
viagem por adesão. 

PARTE AÉREA CONFIRMADA - AVIANCA 32 LUGARES 
» A864861 
12/03/20 - AV 918 POA/LIM 06:25 09:15 (Porto 
Alegre/Lima) 
12/03/20 - AV 132 LIM/BOG 11:10 14:28 
(Lima/Bogotá)  
12/03/20 - AV9798 BOG/CTG 16:32 18:04 
(Bogotá/Cartagena)  
21/03/20 - AV9789 CTG/BOG 14:32 16:02 
(Cartagena/Bogotá)  
21/03/20 - AV 133 BOG/LIM 17:21 20:30 
(Bogotá/Lima)  



21/03/20 - AV 919 LIM/POA 22:50 05:35 (Lima/Porto 
Alegre) 
A Franquia* de mala de mão a bordo e de até 10 kg 
com dimensões máximas de 55 x 35 x 25 (altura, 
largura e comprimento) incluindo bolsos, rodas e 
alça.  
A Franquia* de Bagagem a despachar no porão é de 
1 mala de até 23 kg* conforme dimensão padrão, ou 
seja, 158 cm lineares. 
Franquias sujeitas a alterações. 

 

HOTEL E CRUZEIRO CONFIRMADOS » (hotel sujeito a 
alteração, por motivos de força maior, por outro da 
mesma categoria e localização) 
Apto e Cabine STD. Se desejam outro tipo de quartos 
ou cabines, ou se possuem outras necessidades, 
favor informar para informar o suplemento. 
12 a 14/03/20 - CARTAGENA - HOTEL OZ (4*) -
 www.ozhotelcartagena.com.co 
14 a 21/03/20 - CRUZEIRO CARIBE - PULLMANTUR -
 www.pullmantur.com.br/pt 

  

DOCUMENTAÇÃO PESSOAL VÁLIDO PARA A VIAGEM 
» 

 
No navio só aceitam PASSAPORTE. Solicitamos que 
viajem com o mesmo dentro da validade. 
Carteirinha internacional de vacinacao contra a febre 



amarela.  
Consulte documento necessario para viajar com 
criancas. 

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL AÉREO » 
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande 
do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho 
de Porto Alegre/RS - Terminal 1. 
Apresentação para check in e embarque 
Internacional, no mínimo 3h00min a 3h15 antes do 
horário de partida do voo, por ser viagem em grupo. 
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos 
poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com 
adicional da diferença tarifária. 

 

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL CRUZEIRO » 
O local de embarque e desembarque dos passageiros 
será o PORTO DE CRUZEIROS de Cartagena das 
Índias – Colômbia. 
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 
4 a 5 horas antes do horário de partida do cruzeiro, 
por ser viagem em grupo. 
O horário de desembarque está previsto às 09h30 e 
poderá levar até 2h30 para receber as malas, por ser 
viagem em grupo. 

 

INFORMAÇÃO DOS PORTOS DO RECORRIDO » 
Cartagena (Colômbia): Protegido pela baía do mar 
das Caraíbas, o porto possui as fortificações mais 



completas da América do Sul. Um sistema de zonas 
divide a cidade em três bairros distintos: São Pedro 
com a catedral e numerosos palácios de estilo 
andaluz, San Diego onde viviam os mercadores e a 
pequena burguesia e Gethsemani, o bairro popular. 
Hoje em dia, este património cultural sofre das 
pressões da pressão demográfica, da especulação 
imobiliária e do tráfico excessivo. 

 

Curaçao (Antilhas Holandesas: Os cruzeiros do Grupo 
Pullmantur atracam nessa ilha do sul do Mar do 
Caribe, na costa occidental da Venezuela. O centro 
histórico e porto da sua capital, Willemstad, foi 
declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela 
UNESCO. Pode-se visitar todos os cantos da cidade a 
pé ou pegando um trolley, ônibus turístico. Para 
aqueles que desejem estar em contato com a sua 
esplêndida natureza, existem caminhos nos seus 
Parques Nacionais habilitados para andar de bicicleta 
ou a pé, e poder assim desfrutar da sua extensa 
variedade de fauna e flora. Curaçao é também o 
destino perfeito para os amantes do mergulho e das 
atividades aquáticas, como jet ski e snorkel. 
Recomendamos passear pelas extensas praias 
paradisíacas. 

 

Kralendijk (Bonaire): Ao viajar para Kralendijk com 
este cruzeiro Pullmantur, poderá percorrer 
importantes monumentos de Bonaire, como entre 



outros o farol Willemstoren, o Hotel Divi Bonaire, o 
Grande Hospital Antigo ou o Forte Orange. Este 
último é uma das obras mais antigas da arquitetura 
colonial de Bonaire. 
Para além das atrações arquitetônicas, este cruzeiro 
Pullmantur levá-lo-á a descobrir uma multitude de 
paisagens de Bonaire, como o Lago Goto, as praias 
de Éden e Coco Beach ou as salinas de Salt Flats. 

 

Oranjestad (Aruba): Aruba é uma das Antilhas 
Menores e está situada ao nordeste da península de 
Paraguaná, a oeste da Venezuela e ao sul, o mar do 
Caribe. Em 1986 a ilha se consolidou como País 
autônomo dentro do Reino dos Países Baixos. O 
Grupo Pullmantur oferece uma experiência única para 
descobrir os lugares com mais encanto da ilha a 
bordo de um dos cruzeiros pelo Caribe. Aruba é um 
claro reflexo da arquitetura holandesa, com seus 
edifícios coloridos, pintados ao estilo antilhano. Para 
os que gostam de comprar, encontrarão em Aruba o 
paraíso devido às suas lojas Duty Free. Aruba é um 
lugar onde abundam as discotecas, os pubs e os 
cassinos, onde o contato com o povo local lhe 
proporcionará uma estadia especial. 

 

Colón (Panamá): É um atrativo turístico de grande 
importância pela forte influência econômica que 
possui no mundo, mas além disso, porque foi bendita 
com uma natureza exuberante. Encontramos 



clássicos na cidade, que resultarão imprescindíveis 
para os que chegam aqui como por exemplo a 
represa de Gatun, que foi construída para sustentar o 
rio Chagres. Também recomendamos que conheça o 
Forte San Lorenzo, aonde poderá desfrutar de uma 
rica e vasta selva de espécies que poderá observar. 
Um dos paraísos de Colón é Portobelo, um povoado 
muito pequeno de apenas 3000 habitantes que 
recebe a visita de muitos turistas. Este lugar é o ideal 
para aqueles que desfrutam das atividades de 
mergulho. Mas bem perto daqui, poderá ir à Isla 
Grande, á a mais longa e extensa da região. Está 
cercada de recifes de corais que a transformam em 
um cenário ideal para o mergulho e que também 
oferece boas costas para praticar o surf. 

  

- - 

 

Sabrina Pastorini Alves 

Consultora de Viagens 

Whats app: 54- 9.8119 5719 

  

** Tarifas sujeitas à alteração, sem aviso prévio** 

*** Apenas cotação. Nenhuma reserva foi efetuada. 
*** 



*** Em caso de viagem internacional, confira sua 
documentação – Passaporte com validade mínima de 
6 meses, Vistos e Vacinas, caso necessário, 
documentação para viagem é de inteira 
responsabilidade do passageiro *** 

***Em caso de cancelamento de viagens por parte 
do cliente, certifique-se das multas contratuais*** 

 

 


